ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Stare Miasto w Elblągu przechodzi proces odradzania się po dekadach nieobecności. Zaczyna bić serce
miasta, które zostało uśmiercone wraz z końcem drugiej wojny światowej. Elbląg jako miasto o bogatej historii i ważnej
randze w regionie powinno posiadać centrum o odpowiedniej randze.
Celem tego projektu jest stworzenie struktury miejskiej o współczesnej architekturze i rozwiązaniach
technicznych przy zachowaniu klimatu hanzeatyckiego miasta portowego. To wszystko utrzymane w ludzkiej skali,
odzwierciedlonej w kameralnych uliczkach, zabudowie o niedużej wysokości i charakterystycznych spadowych
dachach oraz atrakcyjnej przestrzeni publicznej z bogatą ofertą programową.
Nowa zabudowa powstawać będzie na przedwojennej siatce ulic a obiekty zlokalizowane wzdłuż nabrzeża
odzwierciedlać będą przedwojenną parcelację.
Relacja ze Starym Miastem
Wyspa Spichrzów stanowi nieodłączny element kompozycji historycznego miasta Elbląg. Stanowi obudowę dla
rzeki tworząc jej drugą pierzeję. Aby podkreślić historyczny charakter miejsca wszystkie pzredwojenne ulice są
brukowane. Wyspa Spichrzów posiada liczne powiązania widokowe z zespołem Starego Miasta poprzez tarasy
nabrzeżne czy przebicia ulic w kierunku rzeki. Wyspa powiązana jest ze Starym Miastem obecnymi dwoma mostami
oraz projektowaną kładką pieszo-rowerową w poludniowej części wyspy.
Funkcje
W południowym narożniku wyspy znajduje się nowy gmach filharmonii dostosowany do potrzeb miasta. Obiekt
tego typu spełni zapotzrebowanie na kulturę wyższa jak i również podniesie prestiż miasta. Wyspa Spichrzów będzie
dzielnicą o zróżnicowanej funkcji budynków. Poawoli to, aby ten fragment miasta żył cały dzień. Na zachód od
ul.Warszawskiej dominuje zabudowa mieszkaniowa. Jest ona nieco wycofana od ruchliwego nabrzeża co pozwala
mieszkańcom na komfort mieszkania. Przy samej rzece znadują sie hotele, biura oraz liczne usługi nastawione na
działalność zarówno turystyczną jak i służącą lokalnej społeczności. Przewidziano również rozbudowę szkoły i
przedszkola o dodatkowe skrzydła oraz adaptację obecnej bazy MPO na mediatekę. Na Wyspie Spichrzów znajdzie się
również miejsce dla obiektów związanych z wodą, takich jak: przystań, nabrzeże portowe czy budynki administracji i
firm związanych z transportem wodnym.
Zabudowa
Zabudowę formowano w taki sposób aby następowała jej gradacja intensywności. Od strony nabrzeża
zabudowa jest stosunkowo najwyższa i najgęstsza. Zmniejszenie wysokości i intensywności następuje w kierunku
zachodnim ku luźnej zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej o charakterze przedmieść.
ELEMENTY KOMPOZYCJI
Nabrzeże
Najważniejszy element przestrzeni publicznej Wyspy Spichrzów oddający jej charakter. Nabrzeże uformowane jest w
taki sposób, aby tworzyć obszerne tarasy z widokiem na historyczną sylwetkę Elbląga. Tarasy w całości wykonane są z
drewna, materiału ciepłego w odbiorze i przyjaznego użytkownikowi. Znajduje się tu również czytelny cytat z pokładów
statków.
W pierzei nabrzeżnej znajdują się nowe akcenty architektoniczne, które tworzą wysunięte wspornikowo obiekty
nawiązujące do form żurawi portowych.

niewielkie plywające tarasy, z których rozpościera się atrakcyjny widok na sylwetę Wyspy Spichrzów i Starego Miasta
oraz otaczającą zieleń. Wzdłuż fosy wyznaczono miejski szlak kajakowy.
Symboliczne Bramy
Przy wjazdach na obszar wyspy ulokowano elementy rzeźbiarskie odnoszące się do archetypu bramy miejskiej.
Zaprojektowano dwa rodzaje tych elementów w zależności od lokalizacji. Symboliczne bramy z ostrołukowym
przejazdem znajdują się w historycznych lokalizacjach. Współczesne w formie znalazły się przy współczesnych
wjazdach na wyspę.
Marina
Północny cypel zajmuje miasteczko wodne. Tu ulokowane zostały obiekty związane z funkcjonowaniem przystani
rzecznej. Znajdują się tutaj budynki hotelowe, administracyjne oraz konferencyjne. Całość dopełnia
zrekonstruowany budynek ośrodka wodnego "Nautilus" pełniący reprezentacyjną funkcję kompleksu.
OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Piesi
Przestrzeń publiczna jest nakierunkowana i stawia na pierwszym miejscu użytkownika pieszego. Miasto ma
być dla niego wygodne. Uliczki dojazdowe do kwartałów zabudowy zostały pozbawione wyniesionych,
odseparowanych chodników. Pełnią funkcję ciągów pieszo-jezdnych, gdzie samochód porusza się w spokojnym
tempie nie zagrażając innym użytkownikom.
Najważniejszym elementem jest nabrzeże, które pełni rolę deptaka i jest w większej części swojej długości
przeznaczony tylko i wyłącznie dla ruchu pieszego. Dopuszcza się wyjątkowo wprowadzanie pojazdów obługi czy
służb miejskich.
Układ drogowy
Kregosłup komunikacyjny założenia stanowi ulica Warszawska będąc drogą zbiorczą. Pozostałe ulice
zaprojektowano jako ciągi pieszo-jezdne o uspokojonym ruchu. Przeznaczone są do obsługi lokalnych kwartałów
zabudowy. Cała Wyspa Spichrzów objęta jest strefą ruchu 30km/h.
Rowery
Stworzenie siatki ulic o spowolnionym pozwala aby rowerzyści mogli poruszać się na tych samych zasadach
co pojazdy samochodowe w ramach użytkowania jezdni. W wyniku tego rozwiązania nie ma potrzeby budowania
oddzielnych ścieżek rowerowych. Wytyczono jedynie ścieżkę przebiegającą po zewnętrznym obrysie fosy miejskiej,
która powiązana będzie z miejskim systemem dróg rowerowych.
Komunikacja wodna
Specjalnie dostosowane nabrzeże pozwala na cumowanie łodzi oraz statków. Wyznaczono miejsce do
cumowania statków turystycznych płynących na krótkim szlaku miejskim oraz dla statków odbywających rejsy
długodystansowe jak przez Kanał Elbląski. Na nabrzeżu zlokalizowane są punkty obsługi podróżnych z informacją
oraz niezbędną infrastrukturą.
Komunikacja miejska

Forum Nauki
Skupia wokół siebie budynki szkoły, przedszkola oraz mediateki w zaadaptowanym zabytkowym gmachu. Miejsce to
sprzyjać będzie integracji dzieci i młodzieży. Przestrzeń placu dostosowana jest do organizacji tematycznych imprez
plenerowych.
Forum Kultury
Tworzy je plac powiązany z budynkami o funkcji kulturalnej z dominującym budynkiem filharmonii. Na placu znajduje się
miejsce na scenę plenerową służącą organizacji wielu różnorodnych imprez.
Plac Wodny
Kameralny plac, którego pierzeję tworzą zrekonstruowane spichrze. Przy placu znajduje się zadaszony targ.
Fosa
Wzdłuż fosy rozciąga się przestrzeń parkowa z alejkami po obu stronach kanału. Miejsce to ma kameralny charakter.
Wyznaczono strefy odpoczynku i rekreacji na niewielkich placyckach przy wodzie. Na fosie znajdują się również

Przebieg trasy autobusów miejskich wyznacza ulica Warszawska. Gabaryty ulicy dostosowane są do obsługi
pojazdów o takich gabarytach. Wyznaczono nowe przystanki autobusowe zapewniając odpowiednią obsługę
dzielnicy i komfort pasażerów.
Parkingi
Parkingi dla samochodów indywidualnych znajdować się będą w obrysie kwatrałów zabudowy w poziomie -1
lub poziomie terenu z zastrzeżeniem, że nad takim parkingiem zostanie wyniesiony dziedziniec.
Parkingi dla odwiedzających zapewni budynek parkingowy w południowej części wyspy. W poziomie terenu
znajdzie się przestrzeń na stanowiska dla autokarów zaś pojazdy osobowe parkować będą w poziomie -1.
ARCHITEKTURA

Istotnym elementem budującym nastrój miejsca będzie architektura jej skala, forma i materiał.Na całym
obszarze znajdą się budynki o charakterystycznych dla miast hanzeatyckich łamanych dachach i ich rytmie. Proponuje
się budynki o współczesnym wyrazie architektonicznym, współczesnym detalu, powściągliwe w swojej formie. Nie
dopuszcza się retrowersji. Wyspa spichrzów poprzez współczesną architekturę podkreśli wyjątkowość i zarazem
swoistą oryginalność Starego Miasta, bogatego w historyzujący detal. Proponuje się naturalne materiały elewacyjne z
dominacją użycia cegły w różnych odcieniach i stonowanych barwach, białe tynki w nawiązaniu do kolorystyki muru
pruskiego, ale również drewno czy beton w jasnych odcieniach szarości.
Budynki zlokalizowane w miejscach bastionów fortecznych odzwierciedlają zarys historycznej struktury
militarnej. Proponuje się w tych szczególnych miejscach zabudowę o elewacjach z cegły.
Nowe obiekty znajdujące się na historycznych parcelacjach spichrzów będą posiadały szyldy nawiązujące do
herbów i symboli dawnych spichrzów.
Wszystkie historyczne ulice na terenie wyspy będa posiadały nawierzchnię brukowaną. Nowo wytyczone ulice
zyskają nawierzchnię kamienną, wyraźnie odróżniającą się od starych ulic. Dopełnienie przestrzeni publicznej stanowi
mała architektura wykonana z materiałów ze stali Corten oraz drewna. Taki dobór materiałów nawiązuje do
industrialnego, portowego charakteru i podkreśla w odpowiedni sposób tożsamość miejsca.

